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1. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 13.06.2019 

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13.06.2019 có nhiều thay đổi quan trọng so với luật 

hiện hành, trong đó có một số thay đổi đáng chú ý như sau: 

1.1. Luật mới làm rõ một số khái niệm (chưa nêu trong luật cũ) sau: 

 Các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do và không do cơ quan quản 

lý thuế quản lý thu; 

 Cơ sở dữ liệu thương mại 

 Hệ thống thông tin quản lý thuế 

 Các bên có quan hệ liên kết 

 Giao dịch liên kết 

 Giao dịch độc lập 

 Nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế 

1.2. Nguyên tắc quản lý thuế: bổ sung việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính và 

ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng nguyên tắc quản lý thuế theo thông lệ 

quốc tế, trong đó có nguyên tắc bản chất, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế. 

1.3. Làm rõ nội dung về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 

1.4. Đăng ký thuế: bổ sung nội dung về khôi phục mã số thuế 

1.5. Thời hạn kê khai, quyết toán thuế được sửa đổi theo hướng rõ ràng và nhất 

quán hơn như sau: 

 Thời hạn kê khai thuế quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu 

của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế (trước đây là ngày thứ ba 

mươi của quý tiếp theo); 

=> tức luật mới tăng thêm 01 ngày đối với kỳ khai thuế quý II, III và IV 

 Thời hạn kê khai thuế năm: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu 

tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính (trước đây là ngày thứ ba mươi 

của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính);  

=> tức luật mới tăng thêm 01 ngày đối với doanh nghiệp có năm tài chính là 

năm dương lịch 

 Thời hạn quyết toán thuế năm: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 

3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (trước đây là ngày 

thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính); 

=> tức ngày 31.3 đối với doanh nghiệp có năm tài chính là năm dương lịch 

(trước đây có thể là ngày 30.3 đối với năm nhuận hoặc 31.3 đối với năm 

không nhuận) 

 Thời hạn quyết toán thuế TNCN của cá nhân trực tiếp quyết toán: Ngày 

cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (trước đây 

là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch); 

=> tức luật mới tăng thêm 30 ngày so với trước đây. 

 

Văn bản pháp luật mới 
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 Thời hạn khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp theo 

phương pháp khoán: đưa nội dung từ Thông tư 92/2015/TT-BTC vào luật 

mới này: chậm nhất ngày 15 tháng 12 năm trước liền kề, đối với hộ, cá nhân 

mới kinh doanh thì thời hạn chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh 

doanh. 

 Trường hợp cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố trong ngày 

cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ 

khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông 

tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động. 

1.6. Hồ sơ khai thuế: Tờ khai giao dịch liên kết là một tờ khai riêng biệt thuộc hồ 

sơ khai quyết toán thuế năm, thay vì là các phụ lục đính kèm hồ sơ quyết toán 

thuế TNDN như hiện nay, được nộp kèm với Báo cáo tài chính và Tờ khai quyết 

toán thuế TNDN. 

1.7. Bổ sung nội dung liên quan đến quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh 

thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số. 

1.8. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế: 

 Bổ sung quy định thời hạn khai thuế bổ sung: Người nộp thuế phát hiện hồ 

sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ 

khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai 

thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có 

thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra. 

 Bổ sung quy định: Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố 

quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người 

nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện 

xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại 

Điều 142 và Điều 143 của Luật này. 

1.9. Ấn định thuế: 

 Bổ sung một số trường hợp bị ấn định thuế gồm: 

 Thực hiện các giao dịch không đúng với bản chất kinh tế, không đúng 

thực tế phát sinh nhằm mục đích giảm nghĩa vụ thuế của người nộp 

thuế; 

 Không tuân thủ quy định về nghĩa vụ kê khai, xác định giá giao dịch 

liên kết hoặc không cung cấp thông tin theo quy định về quản lý thuế 

đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết. 

 Bổ sung căn cứ ấn định thuế gồm:  

 Cơ sở dữ liệu thương mại; 

 Tỷ lệ thu thuế trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành, nghề theo 

quy định của pháp luật về thuế. 
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1.10. Thời hạn nộp thuế: 

 Bổ sung quy định thời hạn nộp thuế đối với hồ sơ khai bổ sung: là thời hạn 

khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót; 

 Bổ sung thời hạn nộp thuế tài nguyên, thuế TNDN theo lần xuất bán đối với 

dầu thô và khí thiên nhiên. 

1.11. Sửa đổi thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 

1.12. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa: bỏ quy định thời hạn 

10 năm đối với việc bù trừ tiền thuế nộp thừa với tiền thuế phải nộp. 

1.13. Gia hạn nộp thuế: Bổ sung trường hợp được gia hạn nộp thuế: Phải ngừng hoạt 

động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh. Thời gian gia hạn đối 

với trường hợp này không quá 01 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế. 

1.14. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt 

động: bổ sung quy định đối với người nộp thuế có chi nhánh, đơn vị phụ thuộc 

chấm dứt hoạt động mà vẫn còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách 

nhà nước thì người nộp thuế có trách nhiệm kế thừa các khoản nợ của chi 

nhánh, đơn vị phụ thuộc. 

1.15. Hoàn thuế: Luật mới quy định các trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế sau 

(thay cho Luật cũ quy định các trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau)  

1.16. Không thu thuế: Luật mới quy định không thu thuế đối với hàng hóa xuất 

khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, nhập khẩu. 

1.17. Miễn thuế, giảm thuế: Sửa đổi thời hạn giải quyết hồ sơ miễn, giảm thuế 

trong trường hợp cần kiểm tra thực tế: 40 ngày (trước đây là 60 ngày) 

1.18. Bổ sung quy định về khoanh tiền thuế nợ 

1.19. Xóa nợ tiền thuế: Bổ sung quy định: trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền 

chậm nộp, tiền phạt do đã quá 10 năm, sau đó, người nộp thuế quay lại sản xuất 

kinh doanh hoặc thành lập cơ sở mới thì phải hoàn trả lại số tiền thuế, tiền 

chậm nộp, tiền phạt đã được xóa. 

1.20. Bổ sung nội dung áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử phù hợp với các quy 

định hiện hành về hóa đơn điện tử 

1.21. Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế: Bổ sung chức năng làm 

dịch vụ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ cho đại lý thuế 

1.22. Kiểm tra thuế: Bổ sung các trường hợp kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp 

thuế, trong đó có trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi loại 

hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động, cổ phần hóa, chuyển địa 

điểm kinh doanh… 

1.23. Thanh tra thuế: Bỏ quy định “Đối với doanh nghiệp có ngành nghề kinh 

doanh đa dạng, phạm vi kinh doanh rộng thì thanh tra định kỳ một năm không 

quá một lần”. Thay vào đó, việc thanh tra thuế được thực hiện trên cơ sở kết 

quả phân loại rủi ro trong quản lý thuế. 
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1. Công văn số 2534/TCT-CS ngày 

24.06.2019 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế 

Trường hợp Công ty có hàng hóa không 

đảm bảo chất lượng, sai quy cách không đáp 

ứng yêu cầu của hợp đồng phải tiêu hủy 

hoặc phục chế hàng hóa thì: 

- chi phí tiêu hủy hàng hóa hỏng không 

thuộc trường hợp bất khả kháng là khoản 

chi phí không được trừ khi xác định thu 

nhập chịu thuế;  

- chi phí sửa chữa, phục chế hàng hóa lỗi 

tại nước ngoài hoặc nhập về nước để sửa 

chữa và tái xuất khẩu là chi phí được trừ 
khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu 

đáp ứng các điều kiện theo quy định. 

 

2. Công văn số 2554/TCT-CS ngày 

24.06.2019 của Tổng cục Thuế về kê khai 

thuế tài nguyên 

Giá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên 

khai thác được xác định ở khâu nào thì sản 

lượng tính thuế tài nguyên áp dụng tại khâu 

đó. Đối với loại tài nguyên xác định được 

giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên, giá tính 

thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm 

tài nguyên có cùng phẩm cấp, chất lượng 

chưa bao gồm thuế GTGT và được áp dụng 

cho toàn bộ sản lượng tài nguyên khai thác 

trong tháng. Giá bán của một đơn vị tài 

nguyên được tính bằng tổng doanh thu 

(chưa có thuế GTGT) của loại tài nguyên 

bán ra chia cho tổng sản lượng tài nguyên 

tương ứng bán ra trong tháng. 

Khi quyết toán thuế, giá tính thuế là giá 

bán bình quân của một đơn vị sản phẩm 

tài nguyên được xác định bằng cách lấy 

tổng doanh thu bán tài nguyên chia cho tổng 

sản lượng tài nguyên bán ra tương ứng trong 

một năm. 
 

3. Công văn số 2422/TCT-KK ngày 

14.06.2019 của Tổng cục Thuế về thuế 

GTGT vãng lai ngoại tỉnh 

Trường hợp của Công ty tại TP. Hồ Chí 

Minh có hợp đồng dịch vụ “bảo trì, vệ sinh 

máy móc” (bao gồm các công việc: sửa 

chữa các hỏng hóc nhỏ, thay dầu mỡ cho 

máy móc, vệ sinh thổi bụi,... đảm bảo máy 

móc hoạt động ổn định) cho doanh nghiệp 

khác tại tỉnh khác; không phải là hoạt động 

xây dựng, lắp đặt, bán hàng, chuyển 

nhượng bất động sản tại tỉnh khác nên 

không thuộc trường hợp phải kê khai nộp 

thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh. 

 

4. Công văn số 2434/TCT-KK ngày 

14.06.2019 của Tổng cục Thuế về đăng ký 

địa điểm kinh doanh và kê khai lệ phí 

môn bài 

Trường hợp Công ty Bảo thành lập địa điểm 

kinh doanh theo quy định của pháp luật về 

bảo hiểm và có phát sinh nghĩa vụ thuế thì 

thông báo lập địa điểm kinh doanh gửi 

đến Bộ Tài chính là giấy phép tương đương 

khi thực hiện thủ tục đăng ký thuế. 

Trường hợp địa điểm kinh doanh của Công 

ty kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh 

nơi Công ty có trụ sở chính thì Cục Thuế 

hướng dẫn công ty đăng ký thuế đối với địa 

điểm kinh doanh. Sau khi địa điểm kinh 

doanh được cấp mã số thuế 13 số cho đơn vị 

phụ thuộc thì Công ty thực hiện nộp Hồ sơ 

khai lệ phí môn bài theo quy định. 

 

5. Công văn số 2381/TCT-CS ngày 

12.06.2019 của Tổng cục Thuế về thuế 

GTGT hợp đồng BT 

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập để 

thực hiện dự án theo hình thức Hợp đồng 

BT được ký kết với Bộ Giao thông vận tải 

thì doanh thu Hợp đồng này thuộc đối 

tượng chịu thuế GTGT với mức thuế suất 

10%. Công ty phải lập hóa GTGT với thuế 

suất thuế GTGT 10%, kê khai và nộp thuế 

GTGT đối với doanh thu từ Hợp đồng BT 

nêu trên theo quy định, giá tính thuế GTGT 

là giá trị Hợp đồng BT chưa có thuế GTGT. 

Công văn mới cần lưu ý 
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6. Công văn số 2568/TCT-DNL ngày 

25.06.2019 của Tổng cục Thuế về khai, 

nộp thuế của hoạt động xử lý tài sản bảo 

đảm 

6.1. Phương thức xử lý tài sản bảo đảm 

Công ty DATC là doanh nghiệp Nhà nước 

sở hữu 100% vốn điều lệ, thực hiện hoạt 

động mua bán nợ của các doanh nghiệp và 

mua bán nợ của các tổ chức tín dụng. Công 

ty DATC phải hạch toán riêng các khoản 

nợ mua từ doanh nghiệp và các khoản nợ 

mua từ tổ chức tín dụng. Đối với các 

khoản nợ mua từ tổ chức tín dụng thì Công 

ty DATC được áp dựng chính sách thuế 

theo quy định như đối với tổ chức tín dụng 

khi xử lý tài sản bảo đảm. Đối với các 

khoản nợ mua từ các doanh nghiệp thì thực 

hiện chính sách thuế theo quy định. 

 

6.2. Công ty DATC nhận tài sản bảo đảm 

của bên bảo đảm để thay thế nghĩa vụ trả 

nợ 

Trường hợp Công ty DATC nhận tài sản 

bảo đảm của bên bảo đảm là bất động sản để 

thay thế nghĩa vụ trả nợ mà tài sản này 

thuộc giao dịch bảo đảm đã được đăng ký 

với cơ quan có thẩm quyền, các bên thực 

hiện thủ tục bàn giao tài sản theo quy định 

của pháp luật thì không phải xuất hóa đơn 

GTGT. 

Trường hợp, tại thời điểm bàn giao bất động 

sản, bên bảo đảm thực hiện chuyển quyền 

sở hữu hoặc quyền sử dụng bất động sản 

sang Công ty DATC thì đây là hoạt động 

gán nợ. Nêu giá trị của bất động sản tại thời 

điểm gán nợ theo thỏa thuận cao hơn giá 

vốn của bất động sản theo sổ sách kế toán 

của bên bảo đảm thì bên bảo đảm thực hiện 

nghĩa vụ thuế TNDN đối với giao dịch 

chuyển nhượng bất động sản theo quy định. 

Nếu giá trị bất động sản tại thời điểm gán nợ 

theo thỏa thuận giữa 2 bên bằng hoặc thấp 

hơn giá vốn của bất động sản thì doanh 

nghiệp không phải chịu thuế TNDN. 

 

Khi Công ty DATC thực hiện bán bất động 

sản này thì Công ty DATC thực hiện nghĩa 

vụ thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất 

động sản theo quy định. Giá vốn bất động 

sản là giá trị bất động sản theo thỏa thuận 

giữa hai bên khi gán nợ. 

 

6.3. Bên bảo đảm bàn giao tài sản bảo đảm 

để Công ty DATC đứng ra bán, thu hồi nợ 

Trường hợp, tại thời điểm bàn giao bất động 

sản, bên bảo đảm không thực hiện chuyển 

quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bất 

động sản sang cho Công ty DATC mà vẫn 

thuộc sở hữu của bên bảo đảm thì tại thời 

điểm bàn giao tài sản này chưa phát sinh 

thu nhập chịu thuế. Khi Công ty DATC 

đứng ra phát mại xử lý (xử lý tài sản) để thu 

hồi nợ thì nghĩa vụ nộp thuế là của bên bảo 

đảm. Công ty DATC thực hiện khai, nộp 

thay thuế TNDN hoặc TNCN cho khách 

hàng đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất 

động sản theo quy định. 

Trường hợp Công ty DATC ủy quyền cho 

đơn vị khác chuyển nhượng tài sản bảo đảm 

là bất động sản vẫn thuộc sở hữu của khách 

hàng vay nợ thì đơn vị được ủy quyền có 

trách nhiệm kê khai nộp thay thuế TNDN 

hoặc thuế TNCN cho khách hàng đối với 

thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản 

theo quy định. 

 

6.4. Công ty Công ty DATC chấp thuận 

cho bên bảo đảm bán tài sản bảo đảm để 

thu hồi nợ 

Trường hợp tài sản bảo đảm thuộc quyền sở 

hữu, quyền sử dụng của khách hàng vay nợ, 

khi bên đi vay vốn tự bán tài sản bảo đảm 

theo ủy quyền của Công ty DATC để trả nợ 

khoản vay có bảo đảm thì tài sản bảo đảm 

này thuộc đối tượng không chịu thuế 

GTGT. 
Trường hợp tài sản bảo đảm thuộc đối tượng 

chịu thuế GTGT đã chuyển giao quyền sở 

hữu, quyền sử dụng cho Công ty DATC thì 

khi bên đi vay vốn tự bán tài sản bảo đảm 

theo ủy quyền của Công ty DATC phải kê 

khai, nộp thuế GTGT theo quy định. 
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7. Công văn số 2404/TCT-CS ngày 

13.06.2019 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế GTGT 

Về nguyên tắc, cơ sở kinh doanh có dự án 

đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê 

mà không hình thành tài sản cố định thì cơ 

sở kinh doanh không được hoàn thuế 

GTGT đối với dự án đầu tư mà được kê 

khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. 

Trường hợp có kinh doanh có dự án đầu tư 

hỗn hợp (vừa kinh doanh khách sạn, vừa 

kinh doanh bất động sản) thì Cục Thuế 

hướng dẫn cơ sở kinh doanh tự xác định 

phần giá trị tài sản được và không được 

hạch toán là tài sản cố định theo hướng 

dẫn tại Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 

12/04/2017 của Bộ Tài chính.  

 

 

8. Công văn số 2425/TCT-CS ngày 

14.06.2019 của Tổng cục Thuế về việc bán 

tài sản bảo đảm tiền vay 

Công ty có thế chấp và đăng ký giao dịch 

đảm bảo bằng tài sản là nhà xưởng trên đất 

và quyền sử dụng đất để vay vốn tại ngân 

hàng; đến nay đã quá hạn thanh toán nợ và 

ngân hàng đã bán khoản nợ này cho Công ty 

Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng 

(VAMC). 

- Trường hợp Công ty bàn giao tài sản cho 

VAMC để xử lý tài sản bảo đảm tiền vay 

theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo 

đảm, tài sản bảo đảm tiền vay được bán 

(theo ủy quyền của bên cho vay để trả nợ 

khoản vay) là tài sản thuộc giao dịch bảo 

đảm đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền 

theo quy định của pháp luật về đăng ký giao 

dịch bảo đảm thuộc đối tượng không chịu 

thuế GTGT. 

- Trường hợp VAMC nhận tài sản bảo đảm 

để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ 

trả nợ và VAMC thực hiện hạch toán tăng 

giá trị tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh 

theo quy định thì khi bán tài sản bảo đảm 

tiền vay này nếu tài sản thuộc đối tượng 

chịu thuế GTGT thì VAMC phải kê khai, 

nộp thuế GTGT theo quy định. 

 

9. Công văn số 2331/TCT-CS ngày 

07.06.2019 của Tổng cục Thuế giải đáp 

chính sách thu lệ phí trước bạ 

Theo pháp luật về lệ phí trước bạ hiện hành 

thì tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí 

trước bạ được chia hay góp do chia tách, 

hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo 

quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì 

được miễn lệ phí trước bạ. 

Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở 

hữu tài sản, tài sản phải đăng ký lại với 

cơ quan có thẩm quyền thì chủ tài sản phải 

nộp lệ phí trước bạ giao gồm trường hợp 

đổi tên và chuyển đổi loại hình doanh 

nghiệp quy định tại: điểm c khoản 2 Điều 

196 Luật Doanh nghiệp (Công ty trách 

nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ 

phần theo phương thức bán toàn bộ vốn góp 

cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân 

khác)). 
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